
 
 

การอนุรักษดินและน้ํา 

กลุมวิจัยและพัฒนาการอนุรกัษดนิและน้ําพื้นที่พชืไร 
สาํนกัวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดนิ กรมพัฒนาที่ดนิ 

  

  



สารบญั 
   หนา                                     

การอนุรักษดินและน้ํา        1 
สาเหตุท่ีตองมีการอนุรักษดนิและน้ํา      1 
       การใชประโยชนท่ีดนิไมถูกตอง      2 
       การชะลางพงัทลายของดิน      3  
       การเสือ่มความอุดมสมบูรณของดิน     4 
มาตรการทางวิธีกล (Mechanical measures)     5                                       
        การปลูกพืชตามแนวระดบั      5  
        การยกรองปดหวัทาย       5 
        การยกรองตามแนวระดบั      6 
        การทาํรองน้าํไปตามแนวระดบั      7 
        การยกแปลงและขุดรองไปตามแนวระดบั    8 
        คันดิน         8 
        คันดินรับน้าํรปูคร่ึงวงกลมและรูปสี่เหลี่ยมคางหม ู   9 
        คันดินเบนน้าํ        10 
        ข้ันบนัไดดนิ        10 
        ข้ันบนัไดดนิสาํหรับไมผล      11 
        กําแพงหนิ        12 
        คูรับน้าํขอบเขา        13 
        ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน      13 
        คันชลอความเร็วของน้าํ      14 
        ทางระบายน้าํ        15 

Mechanical Waterways     15 
ทางระบายน้ําท่ีกอสรางดวยอิฐ    15 
ทางระบายน้าํที่กอสรางดวยหนิ    16 

Vegetated Waterways     17 
ทางระบายน้าํทีม่ีการปลกูหญา    17 

 สิ่งกอสรางชลอความเรว็ของน้าํในทางระบายน้าํ   17 
บอดักตะกอน        18  



 
                                                                                               หนา                        
บอน้ําในไรนา        19 
การใหน้าํแบบประหยัด       20 
ถนนในไรนา        20 
ทางลาํเลียงในไรนา       21 
การไถพรวนดินลาง       22 
การปลูกพชืโดยไมไถพรวน      22 
การไถพรวนนอยครัง้       23 

มาตรการทางพืช (Vegetative measures)    24 
การปลูกพชืคลมุดนิ       24 
การคลมุดนิ        24        
การปลูกพชืปุยสด        25 

      การปลกูพืชสลับเปนแถบ       26 
การปลูกพชืหมนุเวียน       27 
การปลูกพชืแซม        28  
การปลูกพชืเหลื่อมฤด ู       29 
การปลูกพชืระหวางแถบไมพุมบาํรุงดิน     30 
คันซากพชื        30 
ไมบงัลม         31 

      บรรณานุกรม        33 
 

 



การอนุรกัษดินและน้ํา 
 

 ดินและน้ําเปนทรัพยากรพื้นฐานสําคัญที่อํานวยประโยชนในการดํารงชีวิตใหแกมนษุยอยาง
มาก โดยเปนปจจัยหลักในการผลิตทางการเกษตร จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการอนุรักษดินและน้ํา
ควบคูไปกับการใชประโยชนที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน 
 การอนุรักษดินและน้ํา หมายความวา การระวังรักษาและปองกันดินมิใหถูกชะลางและ
พัดพาไป ตลอดจนการปรับปรุงบํารุงดินใหคงความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการรักษาน้ําในดินและบน
ผิวดินใหคงอยูเพื่อรักษาดุลยธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนดินและที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ที่ยั่งยืน หรืออาจกลาวสั้นๆ ไดวาการอนุรักษดินและน้ํา หมายถึง 

- การรักษาปรับปรุงสภาพของพื้นที่ตนน้ําลําธาร ปาไมและสภาพแวดลอมธรรมชาติใหดีข้ึน 
- ปองกันมิใหดินเกิดการชะลางพังทลายทั้งในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่นอกการเกษตร 
- การรักษาความอุดมสมบูรณของดินใหดีอยูเสมอ 
- การรักษาสภาพพื้นที่เพาะปลูกใหคงสภาพอยูตลอดไปไมสูญหาย 
-การปรับปรุงพื้นที่ที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรใหเหมาะสมเกิดประโยชนตอการทําการ 
 เกษตร 
- การกักเก็บน้ําไวใชในพื้นที่ตลอดจนมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

สาเหตุที่ตองมีการอนุรักษดินและน้ํา 
 การอนุรักษดินและน้ําไดเร่ิมตนดําเนินการมาเปนเวลานานแลวกอนหนาที่จะจัดตั้งกรม
พัฒนาที่ดิน แตยังตระหนักอยูในวงแคบๆ เฉพาะหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ในขณะที่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขณะนั้นไดเนนขยายพื้นที่เพาะปลูกและสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการ
สงออก เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ฯลฯ พื้นที่ปาจึงถูกบุกรุกทําลายเพื่อการปลูกพืชดังกลาว
มาก ตอมาในป พ. ศ. 2506 รัฐบาลไดจัดตั้งกรมพัฒนาที่ดินขึ้นโดยใหมีหนาที่สํารวจ ศึกษาและ
อนุรักษทรัพยากรดินและที่ดินใหสามารถเปนฐานการผลิตปจจัยสี่ สนองความตองการของพลเมือง
ใหดีและยั่งยืนที่สุด กรมพัฒนาที่ดินจึงเปนผูเร่ิมนํามาตรการอนุรักษดินและน้ํามาใชเปนหนวยงาน
แรก แตก็เร่ิมตนชากวาประเทศสหรัฐอเมริการวม 100 ป ซึ่งการถายทอดมาตรการอนุรักษดินและน้าํ
ไดถึงมือเกษตรกรมานานแลว สําหรับประเทศไทยการใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําในระดับ
เกษตรกรยังตองการความรวมแรงรวมใจและจริงจังจากเจาหนาที่ของกรมพัฒนาที่ดินที่จะผลักดัน
ใหเกษตรกรยอมรับและปฏิบัติตามอยางเต็มใจ ซึ่งผลสําเร็จในการสงเสริมถายทอดใหเกษตรกรไทย
มีการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ของตนเองคงไมนานจนเกินไป เมื่อวิเคราะหสภาพของทรัพยากรดิน
ในปจจุบันพบวา มีความเสื่อมโทรมลงมากจากสาเหตุในดานตางๆ ดังนี้คือ 
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1. มีการใชประโยชนที่ดินไมถูกตอง 
ปจจุบันการใชประโยชนที่ดินเพื่อความตองการของรัฐและประชาชนมีมากมายตามการ

เพิ่มข้ึนของประชากรและการพัฒนาประเทศ แตที่ดินที่จะใชสําหรับกิจการตางๆ มีจํากัด การแขงขัน
ใหไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ระหวางประชาชนและนักลงทุนจึงดําเนินไปอยางรุนแรง ปาสงวน พื้นที่ตนน้ํา
ลําธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ดินสาธารณะของรัฐจึงถูกบุกรุก และครอบครอง
โดยบุคคลและนิติบุคคลตางๆ โดยไมถูกตองตามกฎหมาย มีการใชที่ดินเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว 
ต้ังบานเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ ตามความพอใจของผูเปนเจาของที่ดินโดยไมมี
ระเบียบแบบแผน พื้นที่ที่ควรปลูกพืชกลับนํามาใชในการสรางบานเรือน พื้นที่ที่ควรสงวนไวเปน
แหลงตนน้ําลําธารกลับนํามาปลูกพืชโดยไมมีการจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการเรง
การใชประโยชนจากทรัพยากรดินโดยหวังที่จะไดรับผลผลิตเพิ่มข้ึนแตเพียงดานเดียวโดยไมคํานึงถึง
สภาพแวดลอม เชน การปลูกพืชชนิดเดียวติดตอกันหลายๆ คร้ัง เพื่อใหไดผลผลิตครั้งละมากๆ  ใน
ไมชาดินก็จะเสื่อมโทรมลงเนื่องจากมีการสูญเสียธาตุอาหารจากดินตลอดเวลา หรือการเผาปาเพื่อ
งายตอการกําจัดวัชพืชและเตรียมดินสําหรับปลูกพืชไรทําใหดินขาดสิ่งปกคลุม อินทรียวัตถุและธาตุ
อาหารบางอยางสูญเสียไปจากดิน การไถพรวนโดยใชเครื่องจักรกลหนักติดตอกันเปนเวลานาน
กอใหเกิดชั้นดินลางอัดตัวแนน รากพืชไมสามารถชอนไชหาอาหารไดสะดวก ส่ิงตางๆ เหลานี้ลวน
เปนปจจัยที่ทําใหทรัพยากรดินและน้ําเสื่อมโทรมลงในที่สุด นอกจากนี้นโยบายการวางแผนการใช
ที่ดินยังไมมีผลในทางปฏิบัติ การวางแผนการใชที่ดินเปนรากฐานที่สําคัญสําหรับการวางแผน
พัฒนาประเทศ และเปนขบวนการในการตัดสินใจเพื่อเลือกใชที่ดินใหไดประสิทธิภาพสูงสุดกลาวคือ 
ใหไดผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด โดยที่มีการอนุรักษทรัพยากรใหสามารถใชประโยชนไดยั่งยืน
ตลอดไป มีการกระจายการใชที่ดินใหเกิดประโยชนแกประชากรอยางเสมอภาค ปจจุบันกรมพัฒนา
ที่ดินไดมีการปรับปรุงการจัดทําแผนการใชที่ดินใหเหมาะสมสําหรับการนําไปปฏิบัติมากขึ้น 
โดยเฉพาะการพัฒนาระดับจังหวัด อําเภอ ระดับลุมน้ํา  แผนการใชที่ดินที่จัดทําในอดีตไดรับการ
ยอมรับถึงความสําคัญของทรัพยากรที่ดินและความจําเปนในการกําหนดการใชประโยชนที่ดินที่
เหมาะสมเทานั้น แตการจะใหแผนการใชที่ดินมีผลในทางปฏิบัติคงตองมีการผลักดันและเรงรัดใหมี
การออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรม และมีกฎหมายรองรับซึ่งจะชวยใหมีการใชประโยชน
ที่ดินไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่และมาตรการอนุรักษดินและน้ําก็จะไดรับการถายทอดสูเกษตรกร
ตามแผนที่วางไว ปญหาการใชประโยชนที่ดินไมถูกตองเหมาะสมกับพื้นที่ดังที่เปนอยูในปจจุบันก็จะ
ไดรับการ  แกไข ซึ่งนับวาเปนนโยบายที่สําคัญที่รัฐควรดําเนินการอยางเรงดวนกอนที่พื้นที่นาที่เปน
แหลงปลูกขาวของไทยจะกลายเปนแหลงอุตสาหกรรมและเมื่อนั้นประเทศไทยอาจตองกลายเปน
ประเทศที่ตองนําเขาขาวจากประเทศเพื่อบานเพื่อการบริโภคก็เปนได 
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เผาปา         ปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท            การแทะเล็มหญา  
            ของสัตวเลี้ยง       

2.การชะลางพังทลายของดิน 
การชะลางพังทลายของดินเกิดจากน้ําและลมเปนตัวการที่ทําใหดินเกิดการเคลื่อนยายจาก

พื้นที่หนึ่งและมีการตกตะกอนทับถมยังอีกพื้นที่หนึ่ง โดยพื้นที่ที่ถูกน้ําพัดพาหรือลมพัดผานจะเกิด
เปนริ้วเปนรองและในที่สุดความอุดมสมบูรณของดินก็ลดลง ประเทศไทยเปนประเทศที่อยูในเขต
รอนชื้นมีฝนตกชุกการชะลางพังทลายของดินจึงเกิดจากน้ําเปนตัวการ โดยปริมาณและความแรง
ของฝนมีสวนทําใหดินเกิดการชะลางจากแรงกระแทกของเม็ดฝนสูผิวดินขณะฝนตก ถาพื้นที่ที่ไมมี
พืชปกคลุมผิวดินและเปนพื้นที่ที่มีความลาดเทมากยิ่งเรงใหเกิดการชะลางหนาดินมาก สวนพื้นที่ที่มี
พืชข้ึนอยูหนาแนน เชน บริเวณปาไม ทรงพุมของพืชที่ข้ึนอยูหนาแนนจะชวยลดแรกกระแทกของเม็ด
ฝนกอนตกลงสูพื้นดินทําใหการชะลางหนาดินนอยลง นอกจากนี้พืชที่ข้ึนปกคลุมอยูจะชวยดูดซับน้ํา
ไวไดมาก ปริมาณน้ําไหลบาผิวหนาดินจึงมีนอย การชะลางพังทลายของดินจึงนอย แตถามีการใช
ที่ดินไมถูกตองเหมาะสมขาดการจัดการที่ดี เชน มีการปลูกพืชไรบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดเท
ติดตอกันเปนเวลานานจะมีการชะลางพังทลายของดินมาก ผลที่ตามมาคือ ผิวหนาดินจะถกูกดัเซาะ
เปนรองเปนร้ิวตะกอนดิน ถูกพัดพาเคลื่อนยายไปยังพื้นที่ที่อยูตํ่ากวาและบางสวนจะตกทับถมใน
แมน้ําลําธาร อางเก็บน้ํา หนอง คลอง บึง ทําใหเกิดการตื้นเขินไดในเวลาไมนานนัก 

 
เม็ดฝนตกกระทบผิวดิน ผิวหนาดินถกูชะลาง ผิวหนาดินเกดิเปนริ้ว 

การกัดเซาะเปนรอง การกัดเซาะเปนอุโมงค การกัดเซาะเปนรองลกึ 

DWSC, China, 2000 WOCAT / FAO 2000 

LDD ,1986 

USDA 1994  
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3. การเสื่อมความอุดมสมบูรณของดิน 
การที่ตะกอนดินถูกพัดพาออกจากพื้นที่ยอมพัดพาธาตอุาหารที่อยูในดินไปดวย เชน ธาตุ

อาหารหลักๆ ที่เปนประโยชนตอพืชพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  โพแทสเซียม และธาตุอาหารอื่นๆ 
ความอุดมสมบูรณของดินจึงลดลง ดินทรายละเอยีด ดินทรายแปง ดินรวนปนทรายจะถูกกัดเซาะชะ
ลางงายกวาดินที่มเีนื้อดินเหนียว หรือดินเหนยีวปนดินทราย เมื่อเวลาผานไปดินในบริเวณพื้นทีท่ีถู่ก
ชะลางจะไมเหมาะสมสําหรับใชในการเพาะปลูก มีความแนนทึบไมรวนซยุ เพราะดนิที่เหลืออยูจะ
เปนสวนของดนิชั้นลางๆ และโดยทัว่ๆ ไป ดินชั้นลางจะมีความอุดมสมบูรณตํ่ากวาดินชั้นบนและมี
ความแนนทึบมากกวา รวมทั้งการซึมผานของน้ําจากผวิดินบนลงสูดินลางจะชาลง การนําไปใชปลูก
พืชจึงไดรับผลผลิตต่ํา จากปญหาตางๆ ทีก่ลาวมาขางตนจึงควรมีการอนุรักษดินและน้ําในพืน้ที่ที่
นํามาใชประโยชนในดานเกษตรกรรมและพื้นที่ตนน้ําลาํธารซึ่งการอนรัุกษดินและน้าํแบงเปน 2
ประเภท 

 
 
 
 
 

คือ มาตรการทางวิธกีล (Mechanical measures) และมาตรการทางพืช (Vegetative measures) 
การเลือกใชมาตรการใดควรพิจารณาลักษณะดิน ลักษณะภูมิประเทศ ปริมาณน้าํฝน ตลอดจนการ
ใชประโยชนบนพืน้ที่ดิน โดยเลือกวิธกีารผสมผสานมาตรการใหเหมาะสมเพื่อใหการทาํการเกษตร
เกิดความยั่งยนื การอนุรักษดินและน้าํดวยวธิีกลเปนการอนุรักษที่คอนขางถาวรและมีประสิทธภิาพ
สูง แตลงทุนคอนขางสงู ตองใชความชํานาญในการกอสราง สวนใหญรัฐบาลจะเปนผูดําเนินการเอง 
สวนการอนุรักษดินและน้าํโดยมาตรการทางพืช เกษตรกรสามารถปฏบัิติไดเอง เปนวิธทีี่ชวยในการ
ปรับปรุงบํารุงดินและเพิ่มผลผลิตพืชไดดี การลงทุนต่าํ มาตรการอนรัุกษดินและน้าํ และมาตรการ
เสริมใหการอนุรักษดินและน้ํามีประสิทธภิาพยิง่ขึ้นที่ไดรวบรวมไวในทีน่ี้มทีั้งหมด 34 มาตรการ แต
ละมาตรการมคีวามเหมาะสมในการนําไปใชแตกตางกนั ตามรายละเอยีดที่จะกลาวตอไปดังนี้คือ 
 
 
 

ดินเสื่อมโทรม ดินไมอุดมสมบูรณ 
 ดินมีปญหาดินเค็ม 
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มาตรการวธิกีล (Mechanical measures) 
      การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีกล เปนการควบคุมน้ําไหลบาหนาดิน โดยการสรางสิ่งกีดขวาง

ความลาดเทของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ํา ชวยลดความเร็วของกระแสน้ํา โดยความยาวของ
ความลาดเทจะถูกแบงออกเปนระยะๆ มาตรการวิธีกลมีหลายวิธีไดแก       
1. การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ (Contour Cultivation) 
 ความหมาย 
 การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับเปนการ ไถพรวน หวาน ปลูก และเก็บเกี่ยวพืชไป
ตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ 
 วัตถุประสงค 
            1. เพื่อเพิ่มการซาบซึมน้ําของดิน และรักษาความชุมชื้นในดิน 

2. เพื่อควบคุมการไหลบาของน้ําและการชะลางพังทลายของดิน 
หลักเกณฑการนําไปใช 

1.  การปลูกพืชตามแนวระดับข้ึนกับลักษณะของดิน ความลาดเท ลมฟาอากาศ 
และลักษณะการใชที่ดิน การปลูกพืชตามแนวระดับที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
ควรปฏิบัติบนพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ําประมาณ 2-7% และความยาวของ
ความลาดเทไมเกิน 100  เมตร ในพื้นที่ที่มีความแหงแลง  

  2.  ใชรวมกับมาตรการอื่นๆ เชน คันดิน ข้ันบันไดดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การยกรองปดหัวทาย (Tied Ridging) 

ความหมาย 
  การยกรองปดหัวทายเปนการปรับพื้นที่โดยการยกรองปลูกพืชเปนสองทิศทางคือ
กลุมหนึ่งยกรองไปตามความลาดเทอีกกลุมหนึ่งยกรองในแนวตั้งฉากกับความลาดเททําใหเกิดเปน
รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาเล็กๆเต็มพื้นที่  

การไถพรวนและปลกูพืชตามแนวระดบั 
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วัตถุประสงค 
เพิ่มการกักเกบ็น้ํา ลดปริมาณน้ําไหลบา และลดการชะลางพังทลายของดิน 
 

หลักเกณฑการนําไปใช 
ใชเสริมกับการปลูกพืชตามแนวระดับในพื้นที่ที่มีความลาดเท  
ดินเปนดินทราย ปริมาณน้ําฝนนอยไม เกิน 800 มม. จะชวยเพิ่มปริมาณความชื้น

ใหแกดินและใหผลผลิตพืชเพิ่มข้ึน แตมีขอเสียคือถาสรางสันรองสูงมากและมีปริมาณฝนตกมากก็
ทําใหเกิดปญหาน้ําแชขังซึ่งทําใหพืชที่ปลูกเสียหายไดโดยเฉพาะในดินที่มีความสามารถอุมน้ําไดดี
แตมีอัตราการซาบซึมน้ําชา 

 
 

3. การยกรองตามแนวระดับ (Ridging)     
  ความหมาย 
          การยกรองตามแนวระดับ เปนการยกรองปลูกพืช โดยใชรองน้าํเปนตัวแบงสนัดิน 

วัตถุประสงค 
1. ลดการชะลางพังทลายของดิน 
2. เพิ่มการกกัเก็บน้าํไวสําหรับการปลูกพชื 

             หลักเกณฑการนําไปใช 
                         ใชไดดีในพืน้ทีท่ี่มีความลาดเทไมเกนิ 12% และพืน้ทีท่ี่คอนขางแหงแลง
ปริมาณน้าํฝนนอย 
 
 
 

การยกรองปดหัวทาย 

DWSC, China, 2000 
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4.  การทํารองน้ําไปตามแนวระดับ (Contour Furrowing) 
 ความหมาย  

          การทํารองน้ําไปตามแนวระดับเปนการทํารองน้ําเดี่ยวๆ ที่ขุดขึ้นขวางความลาดเท 
ของพื้นที่ โดยมีการลดระดับรองน้ําหรือไมลดระดับก็ไดความลึกของรองน้ําอยูระหวาง 25-40 ซม. 
หรือข้ึนกับเนื้อดิน สวนระยะหางของรองน้ําขึ้นกับความลาดเทของพื้นที่และปริมาณน้ําไหลบา 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อตองการระบายน้ําสวนที่เกินลงสูทางน้ํา 
2. เพื่อปองกันการเกิดการชะลางพังทลายของดิน 

                หลักเกณฑการนําไปใช 
     1.  เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําไหลบาหนาดินไมมากนักและไมมีปญหารุนแรง 

2. ในบริเวณที่ดินมีการซาบซึมและระบายน้ําดีมาก รองน้ํานี้สามารถสรางในแนว
ระดับแตถาดินมีการซึมซาบและระบายน้ําไมดีก็ควรลดระดับรองน้ําเล็กนอย
ระหวาง 0.25 – 0.5% 

 

การทาํรองน้าํไปตามแนวระดับ 

การยกรองตามแนวระดับ 

นิพนธ ต้ังธรรม, 2527 
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5. การยกแปลงและขุดรองไปตามแนวระดับ  (Broad – Ridging หรือ Bedding) 
 ความหมาย 
  การยกแปลงและขุดรองไปตามแนวระดับเปนการยกแปลงฐานกวาง และขุดรอง 
              แบงแยกพื้นที่ระหวางแปลงปลูกพืชไปตามแนวระดับ 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อปลูกพืชผักในพื้นที่คอนขางลุม มีน้ําแชขัง และดินมีการซาบซึมน้ําชา 
 หลักเกณฑการนําไปใช 
                  1.  เหมาะสําหรับพื้นที่คอนขางราบความลาดเทไมควรเกิน 8 % 
             2.  ถาตองการระบายน้ําในรองออกไปไมควรใหความลาดเทของรองน้ําเกิน 0.5 %  

      3.  ใชในพื้นที่ที่ดินอัดตัวแนนและการซาบซึมน้ําชา                 
                  4.  ไมเหมาะสมสําหรับบริเวณที่เปนดินรวนพังทลายไดงาย 

 
6. คันดิน  (Terracing)  
 ความหมาย 
  คันดินเปนสิ่งกอสรางที่สรางขวางความลาดเทของพื้นที่โดยพื้นที่จะถูกแบงออกเปน
ชวงๆ เพื่อเก็บกักน้ําไหลบาในแตละชวงหรือเบนน้ําไหลบาออกไปจากพื้นที่  
             วัตถุประสงค 
                     เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
 หลักเกณฑการนําไปใช  

    1. ใชสําหรับพื้นที่เพาะปลูกที่มีความลาดเท 2 – 12% 
                2. คันดินแบบระดับ ความยาวไมจํากัด ใชในบริเวณที่มีปริมาณฝนตกนอย 

การยกแปลงและขุดรองไปตามแนวระดับ 

นิพนธ ต้ังธรรม ,2527 
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              3. คันดินแบบลดระดับ ความยาวไมควรเกิน 300-600 เมตร หากความยาวเกินกวาที่
กําหนดใหจัดทําทางระบายน้ําเปนระยะ เพื่อลดความยาวของคันดินใหอยูภายในพิกัด 

 
7. คันดินรับน้ํารูปครึ่งวงกลม (Semicircular Bund) และคันดินรับน้ํารูปสี่เหลี่ยมคางหมู                  
(Trapezoidal Bund) 
 ความหมาย 
  คันดินรับน้ํารูปคร่ึงวงกลมและรูปส่ีเหลี่ยมคางหมู เปนการทําคันดินใหเปนรูปคร่ึง 
 วงกลมและรูปส่ีเหลี่ยมคางหมูตามแนวระดับ โดยใชแรงคนเพื่อชวยเก็บกักน้ําไหลบาจากพื้นที่ดานบน 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อตองการเก็บกักน้ําไวสําหรับการปลูกพืชในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนนอย 
 หลักเกณฑการนําไปใช 
  เหมาะสําหรับไรนาขนาดเล็กที่ปลูกไมยืนตนในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนนอยและดิน
เปนดินทรายหรือดินรวน 

              คันดินรับน้ํารูปครึ่งวงกลมและคันดินรับน้ํารูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

คันดิน 

DWSC, China, 2000 

Hudson, 1987 

Hudson, 1987 
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8. คันดินเบนน้ํา (Diversion Terrace) 
 ความหมาย 
  คันดินเบนน้ําเปนคันดินขนาดใหญที่สรางขึ้นขวางความลาดเทของพื้นที่โดยมีการ 
              ลดระดับเพื่อเบนน้ําที่ไหลบาลงมาจากพื้นที่ดานบนไปยังทางระบายน้ํา 
 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อเบนน้ําสวนใหญ ซึ่งคันดินธรรมดาไมสามารถควบคุมไดออกจากพื้นที่ไป
ยังรองน้ําหรือทางน้ําธรรมชาติ 

2. เพื่อปองกันพื้นที่เพาะปลูกที่อยู ตํ่าลงมาจากการไหลบาของน้ําจากพื้นที่
ดานบนและปองกันการกัดเซาะของดิน 

หลักเกณฑการนําไปใช 
1. เปนคันดินขนาดใหญที่กอสรางตอนบนสุดของพื้นที่ ตองมีการคํานวณออกแบบ

อยางถูกตองเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับคันดินสวนลาง 
2. กรณีที่คันดินธรรมดาไมสามารถควบคุมน้ําไดก็ตองใชคันดินเบนน้ํารวมดวย 

 
9. ขั้นบันไดดิน (Bench Terraces) 
 ความหมาย 
  ข้ันบนัไดดิน เปนการปรับพื้นที่เปนขั้นๆ ตอเนื่องกันคลายขั้นบันได 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อลดความยาวและระดับของความลาดเท ชวยลดการไหลบาของน้ําและ
ควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

2. เพื่อสะดวกในการไถพรวน 
3. เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตร 

หลักเกณฑการนําไปใช 

คันดินเบนน้าํ 

กรมพัฒนาทีดิ่น, 2541 
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1. ใชในพื้นที่ดินลึกขุดงาย 
2. ข้ันบันไดดินแบบเอียงเขาใชในบริเวณที่ฝนตกมากกวา 650 มม./ป ดินลึกไม

มากอัตราการซาบซึมน้ําปานกลางถึงต่ํา 
3. ข้ันบันไดดินแบบลาดเอียงออก (Outward type ) ใชในบริเวณที่มีความลาดชัน

ปานกลางฝนตกหนัก และดินลึกถึงลึกมาก 
4. ข้ันบันไดดินตองการคาใชจายในการกอสรางสูง ดังนั้นการนําไปใช ควรใชใน

พื้นที่ที่ปลูกพืชแลวใหผลผลิตไดดี 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
10. ขั้นบันไดดินสําหรับไมผล (Orchard Bench Terrace) 
 ความหมาย 
  ข้ันบันไดดิน เปนการปรับพืน้ที่เปนขั้นบนัไดแบบแคบๆ สําหรับปลูกไมผลโดยม ี
              ความกวางประมาณ 2 เมตรไปตามแถวไมผล 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อลดความยาวของความลาดชันของพื้นที่ออกเปนชวงๆ สําหรับปลูกไมผล 
 หลกัเกณฑการนําไปใช 
  สําหรับพืน้ที่ทีม่ีความลาดชนัสูงและตองการทําเปนสวนไมผล 

ขั้นบันไดดิน 

DWSC, China, 2000 
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11. กําแพงหนิ (Stone Wall) 
               ความหมาย 
  กําแพงหนิเปนการใชกอนหนิเรียงขึ้นมาเปนกําแพงโดยมรีะยะหางที่เหมาะสมใน
พื้นที่ทีเ่กิดการชะลางพงัทลายของดินมาก 
              วัตถุประสงค 

1. เพื่อลดการสูญเสียดินและน้ํา ดักตะกอนดินที่ถูกชะลางจากพื้นที่ตอนบนและ 
สามารถปรับตัวเปนขั้นบันไดดินตามธรรมชาติได 

2. เพื่อชวยลดระดับความลาดชันทําใหการปลูกพืช การไถพรวนและการใชเครื่อง 
จักรกลสะดวก 

3. เปนการนํากอนหินที่มีอยูบนพื้นที่ลาดชันบริเวณนั้นมาใชประโยชน 
หลักเกณฑการนําไปใช 
                          1. ใชในพื้นที่มีกอนหินและกอนกรวดมาก 
                          2. ใชเปนเชิงลาดดานนอกของขั้นบันไดหรือคูรับน้ําขอบเขา 
หมายเหต ุ: อาจใชไมโตเร็วแทนหรือวัสดุอ่ืนๆแทนได เชน ไมยูคาลิปตัส กระถินยกัษ กระสอบทราย 
หรือไมหลักปกใหมีความสงูตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
12. คูรับน้ํา
ข อ บ เ ข า 
(Hillside 

Ditches) 
 

ความหมาย 
  คูรับน้ําขอบเขาเปนคูรับน้ําที่สรางบริเวณขอบเขาตามแนวระดับหรือลดระดับ
เปนรูปสามเหลี่ยมหรือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ระยะหางของคูขึ้นอยูกับสภาพภูมิประเทศและ
ส่ิงแวดลอม 

วัตถุประสงค 

กําแพงหิน 
DWSC, China, 2000 
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  เพื่อลดความยาวของความลาดเทของพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงออกเปนชวงๆ เพื่อ
เก็บกักน้ําหรือระบายน้ําออกไปในทิศทางที่ตองการ ทําใหน้ําไหลบาแตละชวงมีปริมาณนอย ลดการ
กัดเซาะและการพังทลายของดิน นอกจากนี้ยังใชเปนทางลําเลียงได 
 

หลักเกณฑการนําไปใช 
 1. คูรับน้ําขอบเขาเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทนอยกวา 40% ถาใช

รวมกับข้ันบันไดดินแบบลาดเทออก (outward type) หรือแถบหญาจะสามารถใชไดในพื้นที่ลาดเท
มากกวา 40% 

2. ถาพื้นที่ระหวางคูรับน้ําขอบเขามีการปลูกหญารูซี่ ( Brachiaria ruziziensis )    
หญาบาเฮีย  (  Paspalum notatum ) หญาคอสตอลเบอรมิวดา ( Cynodon dactylon ) และหญา
เจาชู (Chrysopogon aciculatus Trin.) คูรับน้ําขอบเขานี้สามารถใชในพื้นที่ที่มีความลาดเทไดถึง 
55% 

3. คูรับน้ําขอบเขาสามารถขยายฐานไดกวางขึ้นในพื้นที่ที่มีความลาดเทนอย สวนคู
รับน้ําขอบเขาที่มีฐานแคบใชในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงกวา 

4. ควรมีการบํารุงรักษาคูรับน้ําขอบเขาโดยการปลูกหญาบริเวณคูรับน้ําขอบเขาทั้ง
บนเชิงลาดดานนอก เชิงลาดดานใน และบนคูรับน้ํา 

 
13. ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน ( Individual Basin ) 
ความหมาย 
  ฐานปลูกไมผลเฉพาะตนเปนการปรับพื้นที่เปนฐานขนาดเล็กที่ทําขึ้นสําหรับปลูก 
ตนไมแตละตนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความชันสูง เสนผาศูนยกลางขึ้นกับขนาดทรงพุมของตนไมที่
ปลูกฐานปลูกไมผลเฉพาะตน มี 2 แบบคือ ฐานรูปวงกลม และฐานรูปส่ีเหลี่ยม 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
2. เพื่อเก็บกักน้ํา 
 

              หลักเกณฑการนําไปใช 
1. ใชกับพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ําถึงลาดชันสูง 
2. ใชรวมกับคูรับน้ําขอบเขาและดินมีการซึมน้ําเร็ว 
3. ลงทุนต่ํา สามารถใชแรงงานคนขุดได 
4. ใชในกรณีที่ตองการลดตนทุนจากการทําขั้นบันไดดิน 
5. ใชกับพื้นที่ที่เปนสวนผลไมเกาที่ปลูกพืชไปแลวโดยไมไดวางระดับ 
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14. คันชลอความเรว็ของน้ํา  (Check Dam) 
 ความหมาย 
  คันชลอความเร็วของน้ําเปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นในพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลาย
ของดินแบบรองลึก โดยสรางขวางเปนชวงๆ ในรองน้ําที่มีการกัดเซาะ อาจสรางดวย เศษไม เศษพืช 
หิน ดิน หรือคอนกรีตก็ได หรือเปนสิ่งกอสรางที่ชวยลดปญหาการกัดเซาะในทางระบายน้ําที่           
ปูดวยหญา 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อชลอความเร็วของน้ําและชวยใหเกิดการตกตะกอนทับถมในรองน้ํา ทําใหรอง
น้ําตื้นเขิน และชวยใหพืชตางๆ ในรองน้ําที่เพิ่งงอกใหมไมถูกน้ําพัดพาไปสามารถเจริญเติบโตขึ้นปก
คลุมรองน้ําไดเร็วขึ้น 
 หลักเกณฑการนําไปใช 
  ใชกับพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายแบบรองลึก หรือในทางระบายน้ํา 
 
 
 
 

ฐานปลูกไมผลเฉพาะตน 

คันชลอความเร็วของน้ํา สรางดวยคอนกรีต ดิน หิน DWSC, China, 2000 DWSC, China, 2000 
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15. ทางระบายน้ํา (Waterways) 

  ความหมาย 
   ทางระบายน้ําเปนสิ่งกอสรางที่สรางขึ้นเพื่อรับน้ําจากพื้นที่ตางๆ ซึ่งถูกเบนมา
เพื่อใหไหลไปยังแหลงที่ตองการ เชน อางเก็บน้ํา ทุงหญาเลี้ยงสัตว และ แหลงน้ําธรรมชาติ เปนตน
ทางระบายน้ําแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

1. Mechanical waterways เปนทางระบายน้ําที่สรางขึ้นดวยวัสดุถาวร เชน สรางดวย
อิฐ หิน และคอนกรีต 

       1.1  ทางระบายน้ําที่กอสรางดวยอิฐ  (Brick Ditches) 
ความหมาย 

  ทางระบายน้าํที่กอสรางดวยอิฐ เปนทางระบายน้ําที่สรางดวยอิฐเพื่อระบายน้ําที่มี
กระแสน้ําแรง 

 วัตถุประสงค 
1. เพื่อระบายน้าํในพืน้ทีท่ี่มีความลาดเทสูง 

                             2.   เพื่อปองกันการพงัทลายของทางระบายน้ํา 
หลักเกณฑการนําไปใช 
1. เหมาะสมกับระบบระบายน้าํทุกชนิดในไรนา 
2. ใชไดดีสําหรับที่ที่มีความลาดเทไมสม่ําเสมอ  ลุม ๆ  ดอนๆ  มีการเปลีย่นแปลง

ความลาดเทมาก และในบริเวณที่ไมสามารถหากอนหินได 
3. ทางระบายน้ําดวยอิฐนี ้หากสรางแบบกนกวางและตืน้แลว  อาจทาํเปนทาง

ขามได 
 
                1.2 ทางระบายน้ําที่กอสรางดวยหิน ( Stone Ditches ) 

ความหมาย 
          ทางระบายน้าํที่กอสรางดวยหนิ เปนทางระบายน้ําที่สรางดวยหินโบกปูน
หรือหนิฉาบทบัดวยซีเมนต 
  วัตถุประสงค 

1.1  เพื่อเปนทางระบายน้ําและปองกันทางระบายน้าํไมใหพงัทลาย 
1.2  เพื่อใชกอนหนิบริเวณนั้นใหเปนประโยชน 

               หลักเกณฑการนําไปใช 
1. สําหรับระบายน้ําในไรนา ขางถนน หรือที่อ่ืนๆ 
2. ใชในพืน้ทีท่ี่มคีวามจาํเปนตองสรางทางระบายน้าํที่มีความลาดชนั 
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3.   ใชในบริเวณที่มีกอนหนิมากและหาไดงาย 
3. บริเวณที่สรางตัดผานถนนควรสรางทางระบายน้าํใหกวางพืน้ทีห่นาตัดตื้นทัง้นี้เพื่อให

เครื่องจักรกลในไรนาผานไดงาย 
 
 

 
             2.    Vegetated  waterways  เปนทางระบายน้ําที่สรางขึน้ดวยการปูแตงพืน้รองน้าํดวย
หญาหรือพืชชนิดอื่นๆ 
                       2.1  ทางระบายน้าํที่มกีารปลูกหญา ( Grass Waterways ) 

   ความหมาย 
          ทางระบายน้ําที่มีการปลูกหญา เปนทางระบายน้ําที่มีการปลูกหญาปกคลุม 
     วัตถุประสงค 

1. รับน้ําจากพื้นที่ดานบนและเบนออกไป เชน รับน้ําจากคันดิน 
2. ชะลอความเร็วของน้ําที่ไหล 

    หลักเกณฑการนําไปใช 
1. ใชกับระบบระบายน้ําทุกชนิดในไรนา 
2. เหมาะสําหรับพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ํา 
3. ทางระบายน้ําไมควรยาวเกิน 30 ม. ถาความยาวเกินควรมีอาคารลด

ระดับเปนชวงๆ 
4. ไมควรใชทางระบายน้ําจนกวาจะมีพืชข้ึนปกคลุม  

ทางระบายน้าํกอสรางดวยหิน และคอนกรีต 

DWSC, China, 2000 
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16. สิ่งกอสรางชลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้ํา ( Drop Structure ) 
           ความหมาย 
            ส่ิงกอสรางชลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้าํ เปนสิ่งกอสรางเปนชวงๆ ในทาง
ระบายน้ําที่กอสรางขึ้นใหม หรือปรับปรุงจากรองน้ําธรรมชาติ เพื่อใชในการชลอความเร็วของน้ํา
ไมใหกัดเซาะทําความเสียหายแกทางระบายน้าํ 
       วัตถุประสงค 
  เพื่อปองกันไมใหเกิดการชะลางแบบรองลกึในทางระบายน้ํา 
         หลกัเกณฑการนาํไปใช 

1. ใชกับทางระบายน้าํที่มีความลาดชัน มีกระแสน้ําไหลแรง และมีความยาวมาก 
2. สามารถใชวัสดุราคาถูกทีห่าไดงายในพืน้ที ่เชน หินทีม่ีอยูในธรรมชาติ กระสอบ
ปุยบรรจุทรายผสมซีเมนต หรืออิฐบล็อก 

17. บอดักตะกอน (Sediment Trap  หรือ  Sand  Trap ) 

ทางระบายน้าํที่มีการปลูกหญาแฝก 

สิ่งกอสรางชลอความเร็วของน้ําในทางระบายน้ํา 
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 ความหมาย 
  บอดักตะกอนเปนบอขนาดเล็กที่สรางขึ้นเพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามทางระบายน้าํ
กอนลงสูบอน้าํประจําไรนา 
 วัตถุประสงค 
  เพื่อดักตะกอนที่ไหลมาตามน้ําไมใหลงไปทับถมบอน้ําประจําไรนา ทาํใหอายุการ
ใชงานของบอน้ํายาวนานขึน้ และเปนการรักษาคุณภาพของน้าํดวย 
 หลักเกณฑการนําไปใช 
  สรางเหนือพื้นที่อางเก็บน้ํากอนทีน่้ําจะไหลลงสูอางเก็บน้ํา 

 
18.บอน้ําในไรนา (Farm Pond) 
 ความหมาย 
  บอน้ําในไรนาเปนพื้นที่ที่สรางขึ้นโดยการขุดหรือทําคันดินลอมรอบสําหรับเก็บกัก
น้ําไวใชในพื้นที่การเกษตร หรือถมดินขวางกั้นทางเดินน้ําหรือรองน้ํา 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อรับน้ําจากคันดินเบนน้ําลงมากักเก็บและนําน้ําไปใชในพื้นที่ทําการเกษตร
ในชวงที่มีฝนทิ้งชวงและในชวงฤดูแลง นอกจากนี้ยังใชเพื่อการอุปโภค บริโภค 
และเลี้ยงสัตว 

2. เพื่อลดปญหาน้ําทวม 
หลักเกณฑการนําไปใช 

1. ใชสําหรับพื้นที่ที่เปนที่ลุมมีน้ําขังโดยขุดดินตรงจุดต่ําสุดเพื่อกักเก็บน้ํา 

บอดักตะกอน 
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2. กรณีที่มีคลองหรือลําธารอยูขางเคียงพื้นที่ก็ใชวิธีสูบน้ําหรือระบายน้ํามากัก
เก็บไวในบอที่สรางขึ้น 

3. ถาในบริเวณพื้นที่มีน้ําหรือตาน้ําที่ไหลมาจากน้ําพุที่เปนน้ําสะอาดก็สามารถ
ขุดบอเก็บกักน้ําไวใชได 

4. พื้นที่ที่มีน้ําไหลมาก็ทําคันกั้นปดนํามากักเก็บไว 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ระบบการใหน้ําพืชแบบประหยัด   
  ระบบการใหน้ําพืชแบบประหยัดเปนการใหน้ําแกพืชในปรมาณที่พืชตองการครั้งละนอย ๆ 
แตบอยครั้ง เปนระบบการใหน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงดวยอัตราการใหน้ําที่ตํ่า และเปนการใหน้ําแก
พืชเฉพาะจุดเปนระบบการใหน้ําที่มีประสิทธิภาพสูงจัดเปนการอนุรักษน้ําวิธีหนึ่งมีหลายวิธีการ เชน
ระบบการใหน้ําแบบมินิสปริงเกอร ระบบการใหน้ําแบบหยด ระบบน้ําซึม 

20. ถนนเชื่อมโยงในไรนา (Access Roadway) 

บอน้ําในไรนา 

ระบบการใหน้ําพืชแบบน้าํ แบบมินสิปริงเกอร และแบบหยด  

อรุณดริพ 

บอน้ําในไรนา 
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  ความหมาย 
   ถนนเชื่อมโยงในไรนาเปนถนนเชื่อมระหวางคูรับน้ําขอบเขาหรือทางเดินเทาบน
ข้ันบันไดดินกับถนนซอยหรือถนนสายหลักบนพื้นที่เพาะปลูกที่มีความสูงชัน 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อเชื่อมคูรับน้ําขอบเขาหรือทางเดินเทากับระบบถนนภายในแปลงเพาะปลูก     
เขาดวยกันใหติดตอเชื่อมโยงกันไดตลอด 

2.  เพื่อเปนทางสัญจรของเครื่องจักรกลที่ใชปฏิบัติงานในแปลงเพาะปลูกใหเขาสู  
       แปลงปลูกพืชไดตลอดทั่วทั้งแปลง 
3. เพื่อทําใหระบบถนนในแปลงเพาะปลูกในพื้นที่ลาดชันมีประสิทธิภาพสูงติด      

กันไดหมด 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใชในพื้นที่คูรับน้ําขอบเขา หรือทางเดินเทาที่ไมมีทางเชื่อมโยงติดตอกับถนนซอย

หรือถนนสายหลักในพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นที่ลาดชันใหเชื่อมตอกันไดหมดเพื่อสะดวกในการ
ดําเนินงานในแปลง 
 

21. ทางลําเลียงในไรนา (Farm Road) 
 ความหมาย 
             ทางลําเลียงในไรนาหมายถึงทางลําเลียงที่สรางโดยการทําคันดินใหมีขนาดใหญข้ึนสําหรับ
ใชเปนทางลําเลียงผลิตผลการเกษตรสูตลาด 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อความสะดวกในการขนสงผลิตผลจากพื้นที่เกษตรสูตลาด  
2. เพื่อเปนถนนใหเครื่องจักรกลเขาทํางานในพื้นที่เพาะปลูก 

 

ถนนเชื่อมโยงในไรนา 
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หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใชในพื้นที่ทําการเกษตรที่มีความลาดเท 2 – 12 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22. การไถพรวนดินลาง ( Sub Soiling ) 

  ความหมาย 
  การไถพรวนดินลางเปนการทําใหดินชั้นลางแตกแยกโดยไมยกดินชั้นลางขึ้นมาบน
ผิวหนาดิน โดยการใชเครื่องจักรกลไถพรวนดินชั้นลาง ปกติจะลึกไมนอยกวา 35 ซม. หรือในบาง
ทองที่อาจลึกกวา 60 ซม.  
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อตองการเพิ่มอัตราการซาบซึมน้ําและการเก็บกักน้ําไวในดินใหไดมากที่สุด 
2. ชวยทําลายชั้นอัดแนนบริเวณดินชั้นลาง 

หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใชในพื้นที่ที่มีปญหาดินชั้นลางถูกอัดแนน การซึมซาบน้ําชา และดินตื้น 

ทางลาํเลียงในไรนา 
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23. การปลูกพืชโดยไมไถพรวน (No-Tillage ) 
  ความหมาย 
  การปลูกพืชแบบไมไถพรวนเปนการปลูกพืชโดยไมมกีารไถพรวนดนิ 

วัตถุประสงค 
1. ชวยใหปริมาณธาตุอาหารและอินทรียวตัถุยังคงอยูในดินไมถูกชะลาง          

พังทลายไป 
2. เพื่อสงวนรักษาความชื้นของดิน และควบคมุอุณหภูมิบริเวณผิวดินในตอน

กลางวันไมใหรอนจัดเกินไป  
3. ชวยรักษาโครงสรางทางกายภาพของดนิ เชน ความหนาแนนของดิน ไมใหเกิด

ความแนนทึบจากการใชเครื่องจักรกลการเกษตร 
                หลักเกณฑการนําไปใช 

1. ไมเหมาะสมสาํหรับดินที่มีความอุดมสมบรูณตํ่าและดินควรมีการระบายน้าํด ี
2.  ไมเหมาะสมสําหรับการปลกูพืชที่มหีัวใตดิน 
3.   ควรใชหรือมวีัสดุคลุมดินจงึจะไดผล 
4.   ชวงการปลูกพืช ดินควรมีความชืน้พอดีไมเปยกแฉะจนเกินไป 

 
24.การไถพรวนนอยครั้ง ( Minimum Tillage ) 
 ความหมาย 
                     การไถพรวนนอยครั้งเปนการไถพรวนดินที่มีจํานวนครั้งของการไถนอยที่สุดในการ
เตรียมดินสําหรับการปลูกพืช 
          วัตถุประสงค 

1. เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและการอัดแนนเปนแผนแข็งของผิวดิน 
2. เพื่อประหยัดพลังงานและแรงงานในการเตรียมดินปลูกพืช 

              หลักเกณฑการนําไปใช 
1. เหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มีดินรวน ดินรวนปนทราย และมีการระบายน้ําดี 
2. ไมเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่มี ดินเนื้อละเอียด เชน  ดินรวนปนดินเหนียว          

ดินทรายแปง  และดินเหนียว  ที่มีการระบายน้ําไมดี               
 
 

การไถพรวนดินลาง 
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มาตรการทางพืช ( Vegetative measures ) 
           การอนุรักษดินและน้ําโดยวิธีพืชเปนการใชพืชพวกตระกูลถั่วบํารุงดิน หญาเลี้ยงสัตว หรือ
หญาธรรมชาติปลูกเปนแถบขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อดักตะกอนดินและน้ํา และชวยปรับปรุง
บํารุงดิน มีหลายวิธีการไดแก 

1. การปลกูพชืคลุมดิน (Cover Cropping ) 
  ความหมาย 

การปลูกพืชคลุมดินเปนการปลูกหญาหรือพืชตระกูลถั่วคลุมดินซึ่งเมื่อปลูกแลวจะ 
ปกคลุมผิวหนาดินชวยควบคุมการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงบํารุงดิน 
วัตถุประสงค 

1. ปองกันเม็ดฝนมิใหกระทบผิวดินโดยตรง และลดการชะลางผิวหนาดิน 
2. เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดินและปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน 
3. ควบคุมวัชพืช 
4. ชวยปรับสภาพแวดลอมบริเวณปลูกพืชใหเหมาะสม 

หลักเกณฑการนําไปใช 
1. เหมาะสมอยางยิ่งในการปลูกคลุมดินในสวนไมผล 

                         2. เหมาะสมสําหรับปลูกบนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงเกิน 20% และเปนดินเลวใช 
     ปลูกพืชเศรษฐกิจไมคุมคาก็ควรปลูกหญาและพืชตระกูลถั่วคลุมดิน 

 
2. การคลุมดิน ( Mulching ) 

ความหมาย 
   การคลุมดินเปนการใชวัสดุตางๆคลุมดินเพื่ออนุรักษดินและน้ํา เชน เศษซากพืช 
ฟางขาว หรือวัสดุอ่ืนๆ 

 

การปลูกพืชคลุมดิน 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อลดปริมาณน้ําไหลบาและลดการสูญเสียดิน 
2. เพื่อควบคุมวัชพืชและลดคาใชจายในการกําจัดวัชพืช 
3. เพื่อควบคุมอุณหภูมิดิน 
4. เพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน 
5. เพื่อลดการระเหยน้ําจากผิวดินทําใหดินสามารถเก็บความชื้นไวในดินได

ยาวนานขึ้น 
หลักเกณฑการนําไปใช 
 ใชไดทุกกรณีแลวแตวัตถุประสงคของการนําไปใช เชน ใชเปนวัสดุคลุมดินกับพืช 

ผัก ไมผล และ พืชไร เปนตน 
หมายเหตุ : วิธีการคลุมดินอาจใชวัสดุอ่ืนๆ เชน พลาสติก กระดาษ และอื่นๆ 

 
3. การปลูกพืชปุยสด ( Green manure Cropping ) 
 ความหมาย 
  การปลูกพืชปุยสดเปนการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถกลบคลุกเคลากับดิน 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และชีวภาพของดิน 
2. เพื่อเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธาตุไนโตรเจน เมื่อปลูก

พืชตระกูลถั่วเปนพืชปุยสด 
3. เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน 

หลักเกณฑการนําไปใช  
ใชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน เชน ใชรวมกับการปลูกพืชหมุนเวียน และการปลูกพืชแซม  

การคลมุดิน 
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4. การปลูกพืชสลับเปนแถบ  (Strip  Cropping) 
 ความหมาย 
 การปลูกพืชสลับเปนแถบเปนการปลกูพืชที่มีระยะปลูกถี่และหางเปนแถบสลับกันขวาง
ความลาดเทของพืน้ที่ตามแนวระดับหรือไมเปนไปตามแนวระดับก็ได  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อลดปริมาณการเคลื่อนยายหนาดิน และลดอัตราการไหลบาของน้ําฝนผาน

พื้นที่เพาะปลูกตามแนวความลาดเท 
2. เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน 
3. เพื่อลดความเสียหายของพืชที่ปลูก 
4. ลดการระบาดของโรคและแมลง  

หลักเกณฑการนําไปใช 
1. ใชในพื้นที่ที่มีความลาดเทไมเกิน 15 เปอรเซ็นต ถาพื้นที่มีความลาดเทมากกวา

นี้ก็สามารถใชไดแตควรมีมาตรการอนุรักษดินและน้ําวิธีอ่ืนๆรวมดวย 
2. ชนิดของพืชที่ปลูกควรเปนพืชที่มีระยะปลูกชิด เชน ถั่วลิสง ถั่วเหลืองสลับกับ

แถบขาวไร ขาวโพด และ ขาวฟาง 
 

 
 
 
 

 
การปลูกพืชปุยสด 
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5. การปลกูพชืหมุนเวียน ( Crop Rotation ) 
 ความหมาย 

การปลูกพืชหมุนเวียนเปนการปลูกพืชสองชนิดหรือมากกวาหมุนเวียนกันลงบน
พื้นที่เดียวกัน โดยจัดชนิดของพืชและเวลาปลูกใหเหมาะสม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อการอนุรักษดินและน้าํ และการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหดินมีความอุดมสมบูรณ และมีความสามารถในการใหผลผลิตพืชสูงเปนระยะ

เวลานาน 
3. ชวยใหเกิดการหมุนเวียนการใชธาตุอาหารของพืช 
4. การปลูกพืชหมุนเวยีนจะมีอัตราการเสี่ยงนอยกวาการปลูกพืชชนิดเดยีว 
5. เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรโดยตรง เพราะวาการปลูกพชืหมุนเวียนมกีารปลูกพืช

มากกวา 1 ชนดิ 
6. สามารถควบคุมและลดการระบาดของโรคแมลงและวัชพืช 
7. เพื่อใหมงีานทาํตลอดป 
หลักเกณฑการนําไปใช 

1. ใชพืชทีม่ีระบบรากลึกสลบักับพืชที่มีระบบรากตื้น 
2. ใชพืชเศรษฐกจิหมนุเวยีนกบัพืชตระกูลถัว่หรือพืชตระกลูหญา 

 
 
 
 
 
 

การปลูกพืชสลับเปนแถบ 
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6. การปลกูพชืแซม ( Intercropping ) 
 
  
ความหมาย 

การปลูกพืชแซมเปนการปลูกพืชต้ังแต 2 ชนิด ข้ึนไปบนพื้นที่ในเวลาเดียวกัน โดย
ทําการปลูกพืชที่สองแซมลงในระหวางแถวของพืชแรกหรือพืชหลัก  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา โดยการเพิ่มประชากรพืชที่ปกคลุมดิน ชวยลดการ

ระเหยน้ําจากผิวดิน 
2. ลดการเสี่ยงตอความเสียหายของพืชที่จะเกิดขึ้น 
3. เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตตอพื้นที่ใหสูงขึ้น  
4. ทําใหโรค แมลงและวัชพืชนอยลง 

หลักเกณฑการนําไปใช 
1. พืชแซมควรมีอายุส้ันกวาพืชหลัก 
2. พืชแซมควรจะเปนพืชตระกูลถั่ว 
3. ระบบรากของพืชหลักและพืชแซมควรมีระดับที่แตกตางกัน 
4. ในปจจุบันระบบการปลูกพืชแซมควรเลือกพืชที่สามารถทํารายไดดี 
5. พืชแซมไมควรเปนที่อยูอาศัยและเปนตนกําเนิดของโรค 

 
 
 
 

การปลูกพืชหมุนเวยีน 
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7. การปลูกพืชเหลื่อมฤดู ( Relay Cropping ) 
 ความหมาย 

การปลูกพืชเหลื่อมฤดูเปนการปลูกพืชตอเนื่องคาบเกี่ยวกัน โดยการปลูกพืชที่สอง
ระหวางแถวของพืชแรก ในขณะที่พืชแรกใหผลผลิตแตยังไมแกเต็มที่  

วัตถุประสงค 
1. เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  
2. เพิ่มรายไดตอพื้นที่มากขึ้น  
3. พืชแรกจะเปนพืชพี่เลี้ยงใหกับพืชที่สอง เชน ชวยเปนรมเงา เปนคางหรือเปน

วัสดุคลุมดิน 
4. สามารถใชพื้นที่ เวลา ความชื้น และปุยเคมีที่ตกคางในดินใหเปนประโยชนกับ

พืชที่จะปลูกตามมา 
หลักเกณฑการนําไปใช 

1. พืชที่สองที่จะปลูกตามมาควรเปนพืชตระกูลถั่วอายุส้ัน และทนรมเงา 
2. พืชแรกและพืชที่สองควรเปนพืชตางตระกูลเพื่อขจัดปญหาโรคและแมลงสะสม 
3. ใชไดทุกสภาพพื้นที่ 
 

 

การปลูกพืชแซม 

การปลูกพืชเหลื่อมฤด ู
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8. การปลกูพชืระหวางแถบไมพุมบาํรุงดิน ( Alley  Cropping ) 
 ความหมาย 
      การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน เปนการปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดินซึ่งปลูกตาม
แนวระดับ 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อลดการชะลางพังทลายของดิน 
2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางและความอุดมสมบูรณของดิน 
3. เพื่อใหสามารถผลิตพืชผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อเปนการสรางมาตรการอนุรักษดินและน้ําที่ลงทุนต่ําแตมีประสิทธิภาพสูง 

หลักเกณฑการนําไปใช 
        สามารถนําไปใชในพื้นที่ที่มีความลาดเทต่ําถึงความลาดชันสูงรวมกับมาตรการอนุรักษอ่ืนๆ ได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. คันซากพืช ( Contour Trash Line ) 
 ความหมาย 
  คันซากพืชเปนการนําซากพืชที่เกิดจากการบุกเบิกพื้นที่หรือที่เหลือหลังการเก็บ
เกี่ยวแลวมาวางสุมใหสูงประมาณ 50 ซม. เปนคันตามแนวระดับไวเปนระยะๆ หางกัน ประมาณ    
20-40 เมตร หรือตามแนวคันดินกั้นน้ํา 
 วัตถุประสงค 

1. เพื่อชวยลดความเร็วของน้ําไหลบา และดักตะกอนดิน 
2. เพื่อใชเศษเหลือของพืชใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงบํารุงดิน 

 

การปลูกพืชระหวางแถบไมพุมบํารุงดิน 
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หลักเกณฑการนําไปใช 
  ควรดําเนินการในขณะที่บุกเบิกพื้นที่ใหม และไมมีทุนหรือเวลาเพียงพอในการทํา 
              คันดินแบบอื่น ซึ่งในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชใหเปนแนวคันดินได 

 
10. ไมบังลม ( Windbreak )  
 ความหมาย 

ไมบังลมเปนแถบตนไมหรือหญาสูงที่ปลูกเปนระยะๆโดยมีระยะหางของแถบที่ 
เหมาะสมเพื่อปองกันการสูญเสียดิน สูญเสียน้ํา และผลเสียหายที่จะเกิดแกพืชอันเนื่องมาจาก    
แรงลม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อควบคุมการสูญเสียดินเนื่องจากแรงลม 
2. เพื่อลดความเสียหายของพืช อาทิ เชน การฉีกหักของกิ่งไมและการรวงหลนของผล

จากแรงลม 
3. เพื่อลดอัตราการระเหยของน้ําจากผวิดิน  ผิวน้ําของอางเก็บน้ํา  และจากการ

คายน้าํของพชื  
4.  เพื่อลดความเสียหายอันเนื่องมาจากละอองเกลือในพืน้ทีใ่กลทะเล 
5. เพื่อเสริมแถบหญาในบริเวณที่มีลมแรงใหเจริญเติบโตดีข้ึน 

หลักเกณฑการนาํไปใช 
1. บริเวณพื้นที่ที่มีลมแรงทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูงและมีโอกาสเกิดการเสียหาย

จากแรงลมเชน พื้นที่ที่โลงติดตอกันเปนบริเวณกวางหรืออยูในแนวลม 
2. พื้นที่ที่ตองการสงวนความชื้นไวเชนพื้นที่ที่มีแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก  
3. พื้นที่ใกลชายทะเล 

คันซากพืช 
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4. พืชที่ใชเปนไมบังลมควรมีระบบรากลึก กิ่งเหนยีวแนน เชน กระถินณรงค  
        กระถินยกัษ  สน ไมไผ  และมะขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมบังลม 

DWSC, China, 2000 
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